
 

 

BAB VI 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN  SARAN 

 

 

 

Dalam bab VI ini secara berturut-turut dibahas tentang kesimpulan, saran, dan 

implikasi. 

 

6.1 Simpulan 

 

Simpulan disusun berdasarkan pada fokus yang diajukan dalam penelitian,  

 

6.1.1 Keterampilan konsep kepemimpinan Kepala PAUD ABA Kauman Metro 

Pusat sudah memiliki kemampuan menganalisis dalam suatu permasalahan 

atau problem, sudah memiliki kemampuan untuk berpikir rasional dalam 

setiap tindakannya, memiliki kemampuan yaitu ahli dan cakap dalam 

berbagai macam konsepsi, dan Kepala PAUD ABA Metro Pusat sudah 

melakukan observasi secara terencana tentang kegiatan-kegiatan 

manajemen.   

6.1.2 Keterampilan manusiawi kepemimpinan Kepala PAUD ABA Kauman 

Metro Pusat dalam menjalankan tugasnya Sudah sesuai harapan untuk 

memahami perilaku para guru dan murid, memahami isi hati, sikap, dan 

motif guru dan murid, untuk berkomunikasi secara jelas dan efektif kepada 

guru dan murid, serta sudah sesuai harapan untuk  menciptakan kerja sama 

yang efektif, kooperatif, praktis, dan diplomatis. 
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6. 1.3 Keterampilan teknis kepemimpinan  PAUD ABA Kauman Metro Pusat 

Kota Metro yaitu Sudah sesuai harapan dalam melaksanakan kegiatan 

selalu melakukan proses yang procedural dan Sudah sesuai harapan 

dalam memanfaatkan teknologi IT dalam segala kegiatan. 

6.1.4 Faktor-faktor pendukung berupa kurikulum sudah sesuai dengan kondisi 

anak, sarana-prasarana masih kurang dan perlu ditambah. Selain itu 

partisipasi orang tua yang sebagian kecil tidak mendukung kemajuan 

PAUD, sebagian kecil guru SDM belum memenuhi kualifikasi S1 namun 

sebagian besar guru yang belum menguasai teknologi atau IT sehingga 

dalam penyusunan RKH tidak menggunakan ketikan komputer. Kebijakan 

kepala PAUD belum semua dapat diterima bawahan. 

 

6.2 Implikasi 

 

Implikasi dapat dirumuskan berdasarkan temuan-temuan penelitian yang 

merupakan konsekuensi logis mencapai kondisi ideal dalam kepemimpinan 

manajerial kepala PAUD. Implikasi dari penelitian ini antara lain adalah : 

6.2.1 Keterampilan konsep kepemimpinan  PAUD ABA Kauman Metro Pusat 

Kota Metro  dibutuhkan dalam memanage PAUD. Bentuk keterampilan 

manjerial ini berupa kemampuan menganalisis dalam suatu permasalahan 

atau problem,  memiliki kemampuan untuk berpikir rasional dalam setiap 

tindakannya, memiliki kemampuan yaitu ahli dan cakap dalam berbagai 

macam konsepsi,  serta melakukan observasi secara terencana tentang 

kegiatan-kegiatan manajemen sehingga prestasi PAUD ABA Kauman 

dapat tercapai. Apabila keterampilan itu sudah dimiliki oleh seorang 
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kepala PAUD maka menghasilkan kinerja guru yang bagus serta prestasi 

guru yang tinggi. 

6.2.2 Kemampuan manajerial kepala PAUD berupa keterampilan manusiawi 

berpengaruh terhadap kemajuan PAUD khususnya dalam meingkatkan 

prestasi PAUD. Memberikan kenyamanan dalam semua kegiatan dalam 

rangka melaksanakan proses pembelajaran di kelas bagi guru-guru. 

6.2.3 Penguasaan teknik sebagai wujud keterampilan teknik kepala PAUD dapat 

menjadi bekal bagi pimpinan untuk memotivasi bawahan dan menjadi tutor 

peningkatan SDM guru-guru paud sehingga pelayanan terhadap pelanggan 

lebih prima . 

6.2.4. Faktor-faktor pendukung dalam menigkatkan prestasi PAUD dengan 

melengkapi sarana prasarana, memanfaatkan lahan sempit agar dapat 

mengeksplor lagi kreativitas murid. Menyesuiakan kurikulum 

pembelajaran dengan kondisi murid.  

Faktor-faktor kendala dalam meningkatkan pretasi PAUD hendaknya 

diminimalisir. Dalam faktor partisipasi orang tua sebagai konsekuensi dari 

peningkatan manajemen  dengan melakukan pendekatan dan membentuk 

komunitas sekolah sehingga intensitas pertemuan orangtua murid dengan 

pihak sekolah lebih sering. dari kendala sumber daya manusia melakukan 

inovasi pembelajaran, sehingga siswa mampu menyerap materi 

pembelajaran menggunakan LCD berupa animasi-animasi hidup yang 

dapat membangkitkan inkuiri murid. 
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.6.3 Saran 

Berdasarkan Simpulan hasil penelitian dapat disarangkan beberapa hal sebagai 

berikut: 

 

6.3.1 Kepala PAUD  

 

Kepala PAUD sebagai guru dan pemimpin di sekolah menjalankan tugas 

dan fungsinya sebagai educator, managerial, administrator, supervisor, 

leader, inovaator, motivator, dan entrepreneurship juga menguasai 

keterampilan manajerial meliputi keterampilan konsep, keterampilan 

manusiawi, dan keterampilan teknis serta dapat menjadi teladan  bagi 

warga sekolah, aktif meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan 

latihan, mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan, 

kebijakan, dan perkembangan ipteks. 

  

6.3.2 Dinas Pendidikan, perlu melakukan evaluasi tentang kinerja kepala PAUD 

secara berkala sebagai motivasi bagi kepala PAUD dalam meningkatkan 

implementasi peran EMASLIME yang dilakukan secara transparan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


